
MÆND, DER GÅR I DYBDEN –  
PÅ EN SJOV, HANDLENDE MÅDE 
Du har oplevet; eller vil undgå: 

at miste kontrollen over dit liv. Lyst l at flygte. Opfarende. Ked af det. Bange. Overgearet. 

Træt og kender ikke din egen krop. Sover dårligt. Mistet din iden tet og selvværd.  

Ønsker ikke at tale om ”det”. At gå i stå. Og andet træls... 

Mand, der er håb forude – vær med i en ny mandegruppe, der går i dybden – på en sjov, 

handlingsorienteret måde. 

Du bliver bedre l at mestre dine udfordringer og får en go´ værktøjskasse.  

Vi tager udgangspunkt i netop det, som du har brug for.  

Får dine styrker frem. Sæ er mål og handling på; og vi følger op! 

FAKTA 

Hvem: mænd, der er nuværende eller dligere kræ pa enter 

Formål: du bliver endnu bedre l at mestre din livssitua on 

Form:  gruppe af 2‐6 mænd. Mødes 2 gange om måneden i 3 måneder  

 Ingen løbende optag. Sammen finder vi datoer og der, der passer os 

Måde:  gennem oplæg og ak viteter arbejder vi med de udfordringer din livssitua on 

 giver dig  

 Du får værktøjer i din værktøjskasse  

 Vi sæ er fokus på handling; og følger op  

 Vi lægger vægt på posi ve, konstruk ve energier – det skal være sjovt! 

HVIS DU VIL LÆSE MERE….. 
…..Mange mænd oplever, at det er svært at tackle de fysiske og psyko/sociale udfordringer, som en kræ sygdom 

medfører; mange livsfelter bliver ramt. 

Heldigvis kan der gøres noget. I arbejdet tager vi udgangspunkt i, hvad du tumler med.  

Du sæ er mål og bliver chef i dit eget liv. Vi vil gennem arbejdet i gruppen stø e dig, så du får flere værktøjer i din 

værktøjskasse l at nå resultater.   

Du følger løbende op på dine mål. 

Måden vi gør det på er, at vi gennem oplæg og fællesak viteter når ind l kernen af dine udfordringer og handler 

herpå. Du når ind l dine styrker. Du opdager, hvad der er vig gt og virker for dig. Alt sammen under trygge rammer, 

hvor alle kommer på banen. 

Gruppens ak viteterne finder vi i fællesskab i vores ”værksted” med højt l lo et, og hvor der al d er plads l nye 

ng. Fx kunne vi lave et nyt spil, hvor fokus er mænd og kræ . Fx kunne vi tage et spil billard eller kort og koble gode 

snakke ind over. Fx kunne vi bygge en stor flyvemaskine eller sej bil. Fx kunne vi også gå en tur i skoven; på oriente‐

rings”lunt” med sa ige præmier.  Fx kunne vi også bare snakke og være ‐ os selv! 

Selvfølgelig vil vi også sidde omkring bordet med mad og drikke og lade drømmene suse af sted og omsæ e nogle l 

handling. Tradi onelle rundkredse gider vi nok ikke?! 

Gruppens arbejde faciliteres og ledes af 

rådgiver/projektkoordinator ved Kræ ens 

Bekæmpelse Claus  Nordento . Cer fice‐

ret coach, HD (O) og Master (MVO).  

Sidst og ikke mindst har Claus ha  kræ  

og opnået et rigere liv gennem livskriser.  
——— 
Vi kunne også finde på at få andre input 

end vore egne, fx fra en s finder ala Hawk 

of the Yellow Wind eller en fighter ala S g 

Tø ing. 

——— 
Deltagelse er gra s. 

Hejmdal ‐ Kræ pa enternes hus 

Aarhus. Tlf. 70202689 

 bedre til at mestre 

 får en værktøjskasse 

målrettet + opfølgning 

med til at aftale 
indhold af forløbet 

4 esser = gevinst for dig:  

Kontakt Claus for 
uformel snak 

 Første gruppe starter i 
aug/sep 2015 


